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Vá ení ob ané,

jménem Zastupitelstva obce Tvaro ná i jménem svým p eji v em ob an m
na í obce hodn  zdraví a osobních úsp ch  v nastupujícím roce 2006.

Na posledním ve ejném zasedání Zastupitelstva obce v roce 2005, kde
jsme mimo jiné schválili rozpo et na rok 2006, zazn la ada významných
informací o tom, co jsme d lali v roce uplynulém i o tom, co nás eká letos.
Domnívám se, e v ina si zaslou í zve ejn ní i na stránkách na eho
Zpravodaje. Mezi priority, které jsme sledovali, pat ila hlavn  p íprava
spla kového odkanalizování, postup opravy bývalého kina, p íprava
200.výro í bitvy u Slavkova a zaji ní financování obou investi ních akcí.

Na oprav  bývalého kina ( .199) byl spln n rozsah prací a erpání
finan ních prost edk  ve vý i 2 184 126 K , dohodnutých ve smlouv . Práce
budou pokra ovat i v leto ním roce, kdy máme p islíbenu dotaci ze státního
rozpo tu ve vý i 2,3 miliony K .

íprava spla kové kanalizace spo ívala p edev ím v mapování stávající
de ové kanalizace a p íprav  projekt  p ípojek pro jednotlivé nemovitosti.
To, co jsme sledovat nemohli, byla jednání o p id lení dotace z Evropské
unie. Tato jednání byla slo itá a také hodn  dlouhá. N kte í lenové
Zastupitelstva obce na základ  informací v n kterém denním tisku ji
propadali pesimismu, zda v bec dotaci obdr íme. T sn  p ed Váno ními
svátky jsme ale dostali dlouho o ekávanou zprávu, e finan ní prost edky ve
vý i 20,078.728 Euro (79%) nám budou na základ  rozhodnutí evropské
komise z 21. prosince 2005 poskytnuty. .

Jednali jsme také o revitalizaci potoka na katastrálním území Sivic, její
neprovedení zp sobuje potí e se zaná ením koryta potoka hlavn  ve
Tvaro né. Jednání bylo svoláno 14. prosince do Tvaro né za ú asti
pracovník  Zem lské a vodohospodá ské správy JMK, pracovníka z jejich
okresního pracovi , zástupce projek ní firmy VH atelier a starostky obce
Sivice paní Marie Kousalové.

Na Santonu i v listopadu pokra ovaly úpravy zelen , které provedli
lenové SOP za finance mimo obecní rozpo et. Dal í úpravy zelen  byly

provedeny v ásti Za humny, áste  i na návsi a v Hlinkách u Bo í muky.
Tyto práce provedla firma Festuca Rajhradice. Dá se íci, e hlavní etapy
úprav zelen  v celé obci ve v ím m ítku skon í v roce 2006 v Hlinkách.

V záv ru roku byla z prost edk  Správy a údr by silnic opat ena novým
povrchem silnice od kostela ke státní silnici, opravena ást silnice Na konci a
provedeny dal í drobn í práce. Nebylo jednoduché docílit tyto námi od
SUS dlouhodob  po adované práce. Nakonec se finan ní prost edky na ly.
Nelze zakrývat, e nám k tomu podstatn  pomohlo po ádání rekonstrukce ke
200.výro í bitvy u Slavkova v na í obci.

Na výro í byly kritické i kladné názory. Od vý e vstupného p es
organizaci a  po mo nost sledování diváky v r zných ástech „boji “. Lépe
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ne  poslech kritických p ipomínek se nám etly titulky typu „Celý sv t mí í
do Tvaro né“ a podobn . Ohlas ve sd lovacích prost edcích byl úm rný
velikosti akce. A mimo ádná akce si ádá mimo ádná opat ení. V etn
neobvyklé uzavírky ásti dálnice pro parkování, povolené ministerstvy
dopravy a vnitra. Obec nav tívily osobnosti typu p edsedy senátu P emysla
Sobotky, ministra zahrani í Cyrila Svobody, J.E. kardinála Vlka, pape ského
nuncia Diega Causeura a mnoha dal ích domácích i zahrani ních host ,
z nich  mnozí se zapsali do pam tní knihy na í obce. Lze tedy íci, e kladné
ohlasy z tuzemska i z ciziny p eva ovaly nad t mi kritickými. Z výro í bude
vydán nosi  DVD, který pro zájemce zajistíme za ni í cenu ne  bude
k dispozici v prodejnách.

V lo ském roce se bohu el nepoda ilo dovést do úsp ného konce
výkup pozemk  v bývalé ciheln . V me, e smlouva bude podepsána
alespo  v roce 2006.

Záv rem chci p ipomenout, e v leto ním roce nás eká zabezpe ení
voleb do Parlamentu i do Zastupitelstva obce.

Franti ek Kopecký
starosta obce

INFORMACE
 15.11. 2005 jsme blahop áli jubilant m a vítali 2 nové ob ánky.
2.-4.12. se konal hlavní program vzpomínkových akcí rekonstrukce

 bitvy u Slavkova.
 5.12. se rozsvítil váno ní strom na návsi.
 14.12. jsme jednali o revitalizaci potoka.
 23.12. jsme zpívali koledy pod váno ním stromem.
7.1.2006 se konala valná hromada SDH Tvaro ná.
 14.1. se uskute nil ples TJ Sokol s hudbou pana Procházky. .
 21.1. se koná ples SDH s kapelou MEDIUM.

Provoz sb rného st ediska komunálních odpad
leden – b ezen 2006

sobota 21.1. ................... 9:00 – 11:00 hod
st eda 8.2. ................... 14:00 – 16:00 hod
sobota 25.2. ................... 9:00 – 11:00 hod
st eda 8.3. ................... 14:00 – 16:00 hod
sobota 18.3. ................... 9:00 – 11:00 hod
st eda 29.3. ................... 15:00 – 17:00 hod
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Fotografie v tomto ísle – autor ing.Vilém imek.

Fotografie na obálce tohoto ísla, strana .2: naho e zleva pan Michael
Welner Pospí il ( editel eského kulturního centra v Pa i), ing.Milan
Venclík (1.nám stek hejtmana JMK), P emysl Sobotka (p edseda senátu).

Fotografie vlevo: J.E.kardinál Miroslav Vlk, dole vlevo Joël de Zorzi
(francouzský velvyslanec), vedle vpravo Yves Guena (bývalý len vlády
Charlese de Gaulla a nyní p edseda Nadace de Gaulla), vpravo naho e ministr
zahrani í R Cyril Svoboda, za ním dr.P.Franti ek Hole ek (FÚ Vranov u
Brna), dole Marc Doufour (velitel belgické jednotky z Vitrivalu).

Strana .4: Naho e delegace z Waterloo jako hosté lapanic a s nimi hosté
obce Mokrá-Horákov.T etí zleva nete  Norberta Brassinna Veronica Simon-
Denis, sedmý zleva Franti ek Pej il-starosta Mokré-Horákova.
Vlevo starosta Ji í Gogela z Veselí ka u P erova, dole jednotka z Vitrivalu na
OÚ.
Vpravo dole Bohuslav Neu il a jeho host,Vilém Pekárek z Kropá ovy
Vrutice u Mladé Boleslavi.

Spla kové odkanalizování
- informace a úkoly pro rok 2006

Tendrovou dokumentaci zpracovat do ervna 2006.
Zahájit výb r zhotovitele.

ipomínkování tendrové dokumentace ze strany SF P o ekáváme
v ervenci.  Zahájení stavby je plánováno na listopad 2006.
Projekty p ípojek pro nemovitosti ukon it do 31.b ezna 2006.
V obcích tzv. II. etapy je celkem 2750 p ípojek, nových oproti p vodnímu
projektu je 200.
V rámci projektu se platí p ípojka 50 cm za obrubník, v pr ru 4 m za
ve ejnou ást komunikace, investor ke stavebnímu povolení je vlastník
nemovitosti.
Neexistuje technický pojem ve ejná ást p ípojky, jen p ípojka a napojovací
místo – je pot eba ho vyzna it v projektu p ípojky.
Tzv. chalupy – obyvatelná nemovitost bez trvale hlá eného vlastníka nutno

ipojit ihned.
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Dle zásad pro vypo ádání dotace je nutno napojit 100% nemovitostí.
Nyní je  provádí firma Aquatis dopl ování pasport  stávající de ové
kanalizace a up es ování in enýrských sítí.
Celkové náklady jsou více ne  739 mil. K  = 24 mil. Euro, 602 mil. K  jsou
uznatelné náklady – viz I. etapa-430 mil. K .
Hlavní sb ra  není financován obcí, ale Svazkem.
Do nové spla kové kanalizace je mo no napojit pouze odpady z WC,
kuchyní, koupelen a prádelen. Ve keré de ové vody je nutné svád t do
de ové kanalizace.
Materiálem byla p vodn  kamenina. Nyní je na sb ra i odst edivý
sklolaminát, pod státní silnicí kamenina, pod místními komunikacemi a
v zelených plochách polyuretan.
Problémy p i p íprav  projekt  p ípojek byly hlavn  v Pozo icích a Mokré-
Horákov . Tvaro ná je z 99 % beze zm ny. Zapo aty jsou projekty ve více
ne  140 nemovitostech.
Ka dá obec bude mít sv j harmonogram prací.
Související investice mohou být financovány p es úv r, m lo by jich být co
nejmén .
I proluky budou mít svoje odbo ky. Nap íklad prodlou ení z jiných zdroj
v proluce i spole ném vjezdu musí být co u ivatel, to p ípojka. Tedy nikoliv
slou ená p ípojka.

Informa ní porada zastupitel  a ob an  s ing.Hortem, jeho  firma
pracuje ve lapanicích a v Bla ovicích a se zhotovitelem zmín ných projekt
bude po dohod  s ing.Bauerem na konci ledna. Termín bude oznámen.

inese sumarizaci problém , které se vyskytly v I.etap  a po adavky na
ob any, obec a firmy ve II.etap .
Na ur itou dobu dojde k omezení dopravy, p ístupu k dom m, zvý ené
pra nosti a k dal ím nep íjemnostem.
Efektem stavby bude zlep ení situace v místních tocích.

Na základ  dokumentace, která je ji  n kolik m síc  na Obecním ú ad
je nutné, aby ka dý zastupitel byl schopen podat ob an m vy erpávající
informaci o chystané akci. Hlavní roli by zde m li sehrát lenové stavební
komise, ov em hlavn  ti, kte í získali ve keré informace o sou asné úrovni

ípravy.

Franti ek Kopecký

Uzáv rka p tího ísla Zpravodaje je 3. b ezna 2006
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EDNÍ DESKA

Na základ  nového zákona, který platí od 1.1.2006 byla od firmy Enhof
objednána venkovní ú ední deska s osv tlením. Je umíst na do pr chodu pod
Obecním ú adem.Na základ  nabídek jsme v záv ru roku 2005 zahájili

ípravu a na ú ední desku na na ich www stránkách s firmou SYNETIX.
Tato ú ední deska a malá podatelna je v provozu od 1.1.2006.

Kresba: Doc. Vladimír Drápal
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DOTACE

Dotace 2005
eskomoravský cement 1 mil.K  na opravu bývalého kina.

JMK 276 tis.K  na stejnou akci.
Program rozvoje venkova JMK 22 200 K  na údr bu ve ejných prostranství a
zelen .

kolik sponzor  93 tisíc K  – uvedeni v knize, na knihu 25 let rekonstrukcí
bitev pod Santonem.
IRO Hodonín 70 tis K .

Dotace 2006
Státní rozpo et – 2,3 mil. K  na opravu bývalého kina.
Mikroregion obcí Rokytnice í mo nost dotace z programu Leader,
podmínka je hustota osídlení do 120 obyv./km2.
EU – dotace více ne  20 mil. Euro na spla kovou kanalizaci pro více obcí..

Franti ek Kopecký

Rozpo et obce Tvaro ná – výdaje na p ed kolní za ízení,
základní kolu a kolská za ízení.

Financování vý e uvedených výdaj  na kolství z rozpo tu obce
vyplývá ze zákona . 564/1990 Sb. o státní správ  a samospráv  ve kolství,
který v §14 v jednotlivých odstavcích stanoví:

1. Obec je povinna vytvá et podmínky pro pln ní povinné kolní
docházky.

2. Obec z izuje a ru í se souhlasem kolského ú adu p ed kolní za ízení
(M ), základní kolu (Z ) jako p ísp vkové organizace a dále kolská
za ízení jim slou ící.

3. Obec spravuje M , Z  a kolská za ízení jim slou ící zejména tím, e
zabezpe uje investi ní výdaje a neinvesti ní náklady, krom  mzdových
prost edk  u itel , u ebnic, kolních pom cek a pot eb hrazených
státem (KÚ JmK).

4. Obec zabezpe uje stravování d tí nav vujících M  a Z , které
izuje.

Z celkových výdaj  rozpo tu obce pro rok 2005 ve vý i 8.228,- tis. K
je na náklady v oblasti kolství vy len no 1.323,- tis. K , co  p edstavuje
16,1%. Jde zejména o zaji ní provozu budovy, kde je M  a kolní jídelna, a

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


9

budovy, kde je Z  a kolní dru ina. Elektrická energie, plyn, voda, poplatky
za rozhlas, televizi, asopisy, internet, poji ní budov, ú etnictví pro ob
právnické osoby Z  a M , kancelá ské pot eby, vývozy septik , asanace
zbytk  ze kolní jídelny, díl í opravy a malování jsou ve vý i 724,- tis. K .
Po ízení po íta e do M , seka ky na trávu, oprava vodárny, nákup nádobí do
kolní jídelny a v áky do umývárny M  je mo né jmenovat jako dal í

náklady. Zastupitelstvo obce na svém zasedání 21. 6. 2005 schválilo
v rozpo tových opat eních vybudování nové kotelny v Z  s náklady ve vý i
291,- tis. K . Tento mimo ádný výdaj si vynutily zji né závady ve staré
koteln . Nasazení nových kotl  s vy í ú inností by v ak m lo sou asn

inést i úspory provozních náklad . Stálou polo kou výdaj  na kolství je
ísp vek 30,- tis. K  pro Základní um leckou kolu Pozo ice, kterou

nav vují na e d ti.
Obec Tvaro ná v územním obvodu své p sobnosti má z ízenu pouze Z

s ro níky 1. a  5., nemá vytvo eny podmínky pro zaji ní pln ní povinné
kolní docházky v ro nících 6. a  9. Od 1. 1. 2005 platí zákon . 561/2004

Sb. O p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborném a jiném
vzd lávání – kolský zákon. Tento zákon v §178 obcím stanoví:

odst. 1. Obec je povinna zajistit podmínky pro pln ní povinné kolní
docházky d tí s místem trvalého pobytu na jejím území…
Za tímto ú elem obec:

a) ídí Z , nebo
b) zajistí pln ní povinné kolní docházky v Z  z izované jinou

obcí…

V souladu s platností nového kolského zákona a v souvislosti se
zahájením nového kolního roku 2005/2006 odsouhlasilo Zastupitelstvo obce
na svém zasedání 27. 9. 2005 Dohodu mezi obcí Pozo ice a obcí Tvaro ná o
zaji ní povinné kolní docházky ák  s trvalým pobytem v obci Tvaro ná,
do ro ník  6. a  9. v Z  Pozo ice, na základ  spádovosti ur ené v minulých
letech. Obec Tvaro ná se v Dohod  zavázala k úhrad  podílu neinvesti ních
náklad  Z  Pozo ice, p ipadajícího na áka. Obec Pozo ice stanovila pro rok
2005 podíl neinvesti ních náklad  ve vý i 3.833 K áka. V zá í roku 2004
nav vovalo Z  Pozo ice 46 ák  z Tvaro né. Obci Pozo ice uhradíme tedy
176.318,- K , to je dal í výdaj obecního rozpo tu na kolství.

V leto ním roce se vyskytly 3 p ípady, kdy áci s trvalým pobytem ve
Tvaro né nenav vovali Z  v Pozo icích, ale Z  ve lapanicích a Slatin .

stská ást Brno-Slatina zaslala obci Tvaro ná Dohodu a sou asn  fakturu
na úhradu neinv. náklad  na jednoho áka ve vý i 8.570,- K . Rodi e t chto
ák  upozor ujeme, e podle nového kolského zákona §178, odst. 7, obec

Tvaro ná nemusí tyto náklady hradit, pokud má z ízenu Z  (1. a  5. ro ník) a
je smluvní stranou dohody s jinou Z  o vytvo ení spole ného kolského
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obvodu – Z  Pozo ice (6. a  9. ro ník). Zastupitelstvo obce rozhodlo, e tyto
náklady obec neuhradí.

Na záv r argument, pro  by se m l stávající po et obyvatel obce 1174
zvý it alespo  o 100 obyvatel.

Po ty na ich d tí ve kolách:

kolní rok  Tvaro ná  Tvaro ná  Pozo ice
2004/5 44 68 46
2005/6 43 60 39

Po et ák  v tomto kolním roce v na í Z  se sní il a  na hrani ní
tabulkovou hodnotu podle ministerstva kolství, kdy jsou nám je  pln
hrazeny státem náklady na mzdové prost edky u itel , u ebnice, kolní
pom cky atd. P i ni ím po tu ák  by musela obec ást t chto náklad
uhradit ze svých finan ních prost edk , pokud nechce p ipustit sní ení
úrovn  výuky. Tyto prost edky by chyb ly p i budování infrastruktury obce.
Spoléhat na zvý ení porodnosti je velmi problematické. Nových 100 ob an
by nám dále p ineslo na p íjmech z daní: 100 x 6.382,- K /obyvatele v r.
2004 = 638.200,- K .

Vzd lávání na ich d tí v nuje Rada a Zastupitelstvo obce mimo ádnou
pozornost. Naprostá v ina po adavk editelek M  a Z  ve vztahu na
rozpo et obce je schválena a realizována.

Ing. Ji í Kozák
edseda Finan ního výboru

íkrálová sbírka
Ve dnech 1. – 8. ledna prob hl v na í republice ji  6. ro ník T íkrálové
sbírky.
     V na í obci se vybralo 22 015,- K . eská katolická charita d kuje v em

drým dárc m. Velký dík pat í také koledník m, kte í se nezalekli velkého
mrazu a vyrazili s pokladni kami do ulic.

                                                                                Marie Bajerová
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PARKOVÁNÍ V OBCI

Parkování aut díky jejich nar stajícímu po tu je problém a to nejenom
ve Tvaro né. Ideální by bylo, kdyby ka dý parkoval ve své gará i nebo
alespo  na svém vjezdu. To u n kterých nemovitostí není reálné.

Zaparkovaná auta v zim  znemo ují údr bu komunikací. Na n kterých
ulicích je to zvlá  markantní. Je  pot eba zvý it vzájemnou ohleduplnost.

Nevadí mi, kdy  mi tyto stí nosti telefonujete na Silvestra nebo na Nový
rok i jindy a t eba v 6 ráno nebo ve 22 hodin ve er. Vadí mi, kdy  to patn
parkujícímu nedoká ete íci osobn . Nikdo nechce konflikty. Trocha osobní
state nosti ale posune ka dý problém o krok kup edu.

Franti ek Kopecký

lapanicko – istá ka a Rakovec

ed váno ními svátky zasedala Evropská komise, která schválila 9
projekt  z rezortu ivotního prost edí R, které budou dotovány z Fondu
soudr nosti. Mezi t mito projekty byl schválen rozhodnutím Komise EU i
ná  projekt shora uvedeného názvu, tzn. e od EU obdr íme 79 % z
uznatelných náklad  602 mil K . Pokud obdr íme od na eho státu
po adovaných 5 %, bude na e stavba kanaliza ních systém  dotována
celkem  84 mi procenty, co  p edstavuje 505 mil K . To je úsp ch, v jaký
jsme  nedoufali. Celkový náklad na stavbu v etn  neuznatelných náklad  je
735 mil K , který bude up esn n nabídkovým ízením. Tak e nyní nás eká
intenzivní p íprava stavby, která by m la za ít je  na konci t.r. a skon it k
31.12.2009. P íprava spo ívá ve zpracování zadávací dokumentace, na které
se ji  pracuje, zpracování projekt  p ípojek, provedení výb rového ízení na
správce stavby a na zhotovitele stavby. V e musí prob hnout v souladu s
na imi zákony a p edpisy EU. Dle zpracovaného harmonogramu

edpokládáme dokon ení a schválení zadávací dokumentace do 06/2006,
pr h výb rového ízení do 09/2006 tak, aby zhotovitel byl vybrán je

ed komunálními volbami. Podpis realiza ních smluv do 10/2006. Soub
prob hne je  v první polovin  2006 výb r financující banky s podmínkou
revolvingového úv ru na cca 15 let, co  je pro nás, jako u první etapy, jediná
mo nost k financování celé stavby. Obce tedy nebudou zatí eny p ímo
úv rem, nýbr  budou  splácet sv j p íslu ný podíl svazku po dobu trvání
investi ního úv ru.

ejme si navzájem, aby tak, jak se nám poda ilo získat vysoké procento
dotací, aby byl vybrán seriozní zhotovitel s reálnými náklady a profesionální
zdatností.

Ing. Alois Brzobohatý, p edseda Svazku lapanicko
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Zpráva z evidence obyvatel za rok 2005

Stejn  jako ka dý rok, chceme Vás i letos seznámit s tím, co zaznamenala
v uplynulém roce evidence obyvatel v na í obci. Ve keré údaje se týkají
ob an , kte í byli v roce 2005 p ihlá eni ve Tvaro né k trvalému pobytu.
• V roce 2005 se narodilo 7 d tí (3 d ata, 4 chlapci): Alexej Kopijevský,

Sandra Sedlá ková, Marie Fialová, Michal Make , imon Kr ka, Jáchym
Kreuter, Lucie Ptá ková.

• V pr hu roku 2005 zem elo 6 na ich spoluob an  (2 eny a 4 mu i):
Jan Vl ek, Franti ek ír, Franti ek Kopecký, Rudolf Pavlovec, Franti ka
Andrysíková, Marie Brzobohatá. (Ob ané ijící ve Tvaro né).

• K trvalému pobytu se do Tvaro né p ihlásilo v roce 2005 celkem 28
ob an , z obce se odhlásilo 6 ob an .

K 31. 12. 2005 m la na e obec 1174 trvale p ihlá ených obyvatel.
Celkový po et se zvý il proti roku 2004 o 23 osob.

Dal í informace
• Nejstar í ob ankou ijící ve Tvaro né je paní pánka Chaloupková,

která koncem roku 2005 oslavila ji  97. narozeniny. Z mu  je nejstar í
pan Bohuslav Andrysík, který se v roce 2005 do il 85 let.

• V roce 2005 vyu ilo 274 ob an  z Tvaro né, Velatic, Horákova a Mokré -
mo nosti podat si na OÚ ve Tvaro né ádost o ob anský pr kaz

• 145 ob an  po ádalo u nás o vydání cestovního pasu.
• V této souvislosti upozor ujeme ob any, e zákonem . 395/2005 Sb.,

který nabyl ú innosti dne 1.10.2005, byla zru ena povinnost ob an
narozených p ed 1. lednem 1936 provést vým nu OP bez strojov
itelných údaj  ve lh tách stanovených na ízením vlády . 612/2004 Sb.,

nicmén  tyto ob anské pr kazy pozbývají platnosti dnem 31. prosince
2008. Z vý e uvedeného je z ejmé, e ob ané narození p ed 1. lednem
1936 nebyli povinnosti provést vým nu OP bez strojov itelných údaj
za ob anské pr kazy se strojov itelnými údaji zpro ni. Zákonem .
395/2005 Sb. byla pouze prodlou ena doba platnosti jejich
dosavadních pr kaz  do 31. prosince 2008.

Ob ané si mohou v ú ední dny  za ádat o nové ob anské pr kazy a
cestovní doklady na sekretariát  obecního ú adu. Dále je zde mo no
provést v p ípad  pot eby ov ení podpis  a kopií listin. V kancelá i
sekretariátu lze za ádat i o výpis z rejst íku trest .

S ostatními úkony, jako je vystavení rodných list , oddacích list ,
zm na jména, nahlí ení do matri ních knih apod., je nutno se obrátit na
matriku obecního ú adu, pond lí, st eda od 13:00 - 17:00 hod.

                                      Marie Pelikánová, evidence obyvatel,OP,CD
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Usnesení  . 16
 z jednání ve ejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TVARO NÁ

 konaného dne 19.12.2005 v 18.00 hod. na Obecním ú ad  ve
Tvaro né

I. Zastupitelstvo obce na doporu ení Rady obce  SCHVALUJE:

1. Návrhovou komisi: Ing. Pavel Galle, Pavel astný
 Hlasování: pro 12   proti 0   zdr el se hlasování 2   omluveni lenové ZO   1

2. Ov ovatele zápisu: Ji í Bajer, Jan Urbánek
 Hlasování: pro 12   proti 0   zdr el se hlasování 2   omluveni lenové ZO   1

3. Rozpo tové úpravy na rok 2005 ve vý i 2.441 300 K  na stran  výdaj , dle rozpo tového
opat ení . IV/2005, které je p ílohou . 1 tohoto zápisu. Celková ástka na stran  výdaj
iní 14,369 300 K , p íjmy jsou ve vý i 11,928 000 K , co  tvo í nevyrovnaný rozpo et

obce na rok 2005. Rozdíl bude pokryt z p ebytku lo ského roku.
 Hlasování: pro 14   proti 0   zdr el se hlasování 0   omluveni lenové ZO   1

4.  Odprodej majetku obce  z podílových fond : z fondu ivnobanka dynamický fond  ve vý i
500 tis. K  a dále z fondu IKS pen ní trh ve vý i 500 tis. K . Získané finan ní prost edky
budou pou ity ke krytí schodku v rozpo tu na rok 2006.

 Hlasování: pro 14   proti 0   zdr el se hlasování 0   omluveni lenové ZO   1

5.  Rozpo et obce na rok 2006 jako nevyrovnaný, p íjmy ve vý i 11,099 tis. K  , výdaje ve
vý i 12,571 tis. K , dle p ílohy . 2 tohoto zápisu. Schodek rozpo tu bude kryt z prodeje
majetku obce.

 Hlasování: pro 14   proti 0   zdr el se hlasování 0   omluveni lenové ZO   1

6.  Obecn  závaznou vyhlá ku . 3/2005 o místních poplatcích v obci Tvaro ná, která je
ílohou . 3 tohoto zápisu. Touto vyhlá kou se ru í vyhlá ka . 3/2004 a 1/2005.

 Hlasování: pro 14   proti 0   zdr el se hlasování 0   omluveni lenové ZO   1

7. Protokol o inventarizaci obecního majetku k 30.11.2005 a Rozhodnutí o odpisu a likvidaci
neupot ebitelného majetku ve vý i  102 711,50 K  za rok 2005 – p íloha . 4 tohoto
zápisu.

 Hlasování: pro 14   proti 0   zdr el se hlasování 0   omluveni lenové ZO   1

8. Z izovací listinu Knihovny Obce Tvaro ná, která je p ílohou . 5 tohoto zápisu.
 Hlasování: pro 14   proti 0   zdr el se hlasování 0   omluveni lenové ZO   1

II. Zastupitelstvo obce  NESCHVALUJE: ----

III. Zastupitelstvo obce  BERE  NA  V DOMÍ:

1. Zprávu starosty o innosti Rady obce za uplynulé období od posledního zasedání ZO, tj.
od 27.9.2005.

2. Zprávu místostarosty o vý i p ísp vku do Svazku vodovody a kanalizace lapanicko, vý i
vodného a sto ného.
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3. Zprávy p edsed  jednotlivých komisí a výbor  a informaci o kontrole pln ní úkol
jednotlivých komisí a výbor  z minulého jednání zastupitelstva a pova uje je za spln né.

IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:

1.  Kulturní komisi ---
2.  Komisi ivotního prost edí ---
3.  Komisi zem lské ---
4.  Komisi stavební ---
5.  Komisi sociální ---
6.  Kontrolnímu výboru ---
7.  Finan nímu výboru ---
8.  Starostovi obce ---

Ve Tvaro né dne 19.12.2005

Franti ek Kopecký – starosta Ing. Ji í Havel – místostarosta
Ov ovatelé:

Ji í Bajer – zastupitel Jan Urbánek – zastupitel

Kresba: Doc. Vladimír Drápal
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Rozpo et obce Tvaro ná na rok 2006

íjmy

íjemPol. Název polo ky p íjmu
[tis. K ]

Druh dan
1. Da  z p íjm  FO ze záv. innosti 1.500
2. Da  z p íjm  FO ze sam. výd. innosti 800
3. Da  z p íjm  FO vybíraná srá kou 100
4. Da  z p íjm  PO 1.700
5. Da  z p idané hodnoty 2.500
6. Da  z nemovitostí 800
7. Správní poplatky 35

Celkem dan  a správní poplatky 7.435
Neda ové p íjmy

8. íjmy z poskyt. sl. – za odstra . odpadu 25
9. Pronájem v: OÚ + slu by: v OÚ 40
10. Slu by reklama 0
11. Poplatky h bitov 10

Celkem neda ové p íjmy 75
Místní poplatky

12. Poplatek ze ps 17
13.  Poplatek za u ívání ve ej. prostranství 50
14. Poplatek za odstra ování odpadu 530

Celkem místní poplatky 597
Ostatní dopl kové p íjmy

15. Dopl kové p íjmy 36
16.  P íjmy z BÚ a TV 20
17. Ostatní p íjmy 2.300
18. íjmy z pronájmu nebytových prostor 92

v   - KD
    - Svazarm, M

19. Slu by  - KD 31
            - Svazarm

20. íjmy z pronájmu pozemk 16
21. íjmy z poskyt. slu eb 62

(t íd ný odpad EKO-KOM aj.)
22. íjmy z prodeje kovového odpadu 27
23. íjmy z prodeje zbo í 8

Celkem ostatní dopl kové p íjmy 2.592
Ostatní neda ové p íjmy – rezerva

24. Rezerva 1 400
íjmy rozpo tu 2006 celkem (1 a  24)

11.099
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Výdaje

Projednáno ve FV dne:   7.12.2005
RO dne:12.12.2005

Schváleno ZO dne:19.12.2005

Ing. Ji í Kozák   v.r. Franti ek Kopecký  v.r.
edseda finan ního výboru Starosta obce

Pol. Název výdajové polo ky Výdaje celkem (tis.
)

1. ivotní prost edí 80
2. Konzultantská a poradenská innost 10
3. Silnice a chodníky 150
4. Provoz ve ejné silni ní dopravy 60
5. Pitná voda, vodovod 5
6. Odvád ní a ist ní odpadních vod 1.918
7. Mate ská kola, (mimo NI p ísp. PO – od KVJmK) 487
8. kolní jídelna, (mimo NI p ísp. PO – od KVJmK) 20
9. Základní kola, (mimo NI p ísp. PO – od KVJmK) 635
10. P ísp vek ZU  Pozo ice ve Tvar. 30
11. Knihovna 55
12. Zále itosti kultury 226
13. Po ízení, zachování a obnova kult. památek 50
14. Místní rozhlas 20
15. V cné dary obyvatelstvu, investi ní transfer církvi 210
16. Sportovní za ízení v majetku obce 4.081
17. Ostatní t lovýchovná innost (TJ SOKOL) 110
18. Vyu ití volného asu d tí, úpravy areálu nad Svazarmem 100
19. Nebytové hospodá ství, KLUB D CH., KINO, SVAZARM 156
20. Ve ejné osv tlení 157
21. Správa h bitova 35
22. Územní plán obce 50
23. Sb r a odvoz komunál. odpadu 781
24. Pé e o vzhled obce a ve ejnou zele 507
25. Soc. pé e a pomoc starým (Klub d chodc ) 9
26. Po ární ochrana 80
27. Zastupitelstvo obce 645
28. innost místní správy 1.677
29. Poji ní budov 27
30. Rozpo tová rezerva 200

Celkem výdaje 1 a  30 12.571
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Rok 2005, rok památného 200.výro í
bitvy u Slavkova

el rok 2005, rok velkolepých vzpomínkových akcí, n kolika konferencí,
mnoha nov  odhalených pomník , publikací a filatelistických zajímavostí.

ípravy na tento jubilejní rok a jeho vyvrcholení v rámci Projektu Austerlitz
2005 ( leny jsou CENS, obec Tvaro ná, Davay Communications s.r.o.)
trvaly vlastn  ji  od výro í p edcházejícího. Ale vezm me to postupn .
     Ji  od 12.ledna mohli turisté erpat informace v nov  otev eném
infocentru Austerlitz Rohlenka. O den pozd ji a sice u  od 13.ledna otev elo
Muzeum Brn nska na Mohyle míru dal í ást nové expozici na téma „Po
bitv “.
22.b ezna p edstavili zástupci Jihomoravského kraje a Projektu Austerlitz
v Pa i program 200.výro í bitvy u Slavkova.
11.dubna 2005 byl na Mohyle míru zasazen rakouský krvavý buk, kdy  ji

edtím zde byla zasazena slovanská lípa, francouzský dub a ruská lípa
z Borodina.
5.-6.dubna se na slavkovském zámku konal festival vále né literatury faktu
Slavkovské memento 2005. 9.dubna byla na Mohyle míru slou ena
ekumenická bohoslu ba k 75.výro í úmrtí iniciátora stavby Mohyly míru
P.Slováka, po ádaná Zastupitelstvem obce Prace.
     Úsp nému spisovateli napoleonské literatury Ji ímu Kova íkovi vy el
pátý díl jeho rozsáhlých Napoleonských ta ení pod názvem A ije císa  a
v záv ru roku potom je  druhé dopln né vydání Orlové Napoleonovy
armády.

zní organizáto i p ipravovali n kolik konferencí. Jako první se uskute nila
ve dnech 21.-22.dubna 2005 konference Napoleonské války a historická
pam , po ádaná Muzeem Brn nska a Historickým ústavem Filosofické
fakulty Masarykovy univerzity.
V záv ru roku byl z p ísp vk  vydán stejnojmenný sborník.

ipojila se i eská po ta. 4. kv tna na Mohyle míru pok til hejtman
Stanislav Juránek novou esko-francouzskou po tovní známku, jejím
autorem je Karel Zeman.
2. ervna otev elo Muzeum m sta Brna na pilberku výstavu „Pamatují
Napoleona“.
Obec Podolí uspo ádala 12. ervna koncert dechovek z R, Francie,
Rakouska a Ruska, zam ený ke 200.výro í.

Z iniciativy P.Martina Bej ka byla 19. ervna na st  k anovického
kostela Nanebevzetí P.Marie odhalena za p ítomnosti hejtmana Stanislava
Juránka a dal ích host  pam tní deska, zapsaná mimo jiné i ob tem z roku
1805.
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28. ervna se u anglických b eh  uskute nila rekonstrukce bitvy u mysu
Trafalgar, ve které Horatio Nelson porazil 21. íjna 1805 spojené pan lsko-
francouzské lo stvo.

Obec Tvaro ná a firma Davay Communication uzav eli 1. ervence
novou smlouvu na po ádání rekonstrukcí bitev na p tích p t let.

5. ervence se konal pietní akt u pomníku v obci Veselí ko u P erova.
Ve zdej ím zámku zem elo mnoho ran ných z bitvy u Slavkova. Na
slavnosti, která se konala p esn  sto rok  od odhalení pomníku, se zú astnilo
mnoho významných host  mimo jiné i zástupce bývalého vlastnického rodu
tohoto panství hrab  Podstatzký. Podílely se i obec Prosenice a m sto P erov.

Za átkem srpna vydalo nakladatelství imon Ry avý knihu Záhada
slavkovského pokladu (auto i Baar, Chromý, Plch a Urban ík).

Tradi ní Napoleonské dny 12.-14.srpna se tentokrát nekonaly jen ve
Slavkov , ale i ve Tvaro né. Program ve Tvaro né doplnila Symfonie
Auisterlitz 2005 s oh ostrojem.

4.zá í si sté výro í postavení pomníku zem elým ran ným z bitvy t í
císa  z roku 1905 p ipomenuli i ob ané m sta Hole ova.

Obec Tvaro ná vydala a za p ítomnosti mnoha významných host
pok tila 9.zá í knihu 25 let rekonstrukcí bitev ve Tvaro né. Kmotry publikace
byli I. nám stek hejtmana jihomoravského kraje ing.Milan Venclík, poslanec
Ladislav ustr a starostka z Tvaro né u Ke maroku Mária Kozubová.

est knihy doplnila výstava nález  ze slavkovského boji .
eskoslovenská napoleonská spole nost a obec Zbý ov p ipravili a

17.zá í odhalili pomník t em císa m u Zbý ova.
26.zá í se p i V. mezinárodním kongresu Evropa 1805 konal

v brn nském Besedním dom  koncert Beethovenovy symfonie Eroica.
Dal í konference ke 200.výro í pod názvem Evropa 1805 se konala ve

dnech 26.-28.zá í. Po ádala SNS a Právnická fakulta MU. V té dob  ji
li Jakub Samek a Ond ej Tupý p ipravený scéná  rekonstrukce bitvy, byly

uzav ené smlouvy na oplocení „boji “, na stavbu tribun a dal í technické
zabezpe ení.

Na tradi ním míst  na Mohyle míru se 28.zá í uskute nil k est knihy
kreseb voják  z díla Rudolfa von Ottenfelda Rakouská armáda za
Napoleonských válek. Kmotrem byl rakouský brigádní generál Roland
Vogel.

Ve spolupráci obce Tvaro ná a eské po ty se od 1.listopadu za alo na
po  ve Tvaro né pou ívat p íle itostné razítko dle návrhu Karla Zemana.

íle itostné razítko s jiným nám tem pou ívala i po ta ve Slavkov .
Ve vy kovském zámku se 2.listopadu konala p edná ka Prof.Du ana

Uhlí e Bitva u Slavkova o ima historika.
Stranou nez stala ani obec Kobylnice. 5.listopadu zde byl odhalen

pam tní kámen 18. francouzského p ího pluku. Odhalení p edcházela
 ukázka bojového st etnutí.
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V Barto ovicích u P íboru se ve stejném dni podve er uskute nilo
odhalení pam tní desky na st  zámku, ve kterém se lé ili a umírali ran ní
ze slavkovské bitvy.

15.listopadu p edná ela na zámku ve Vy kov  Jana Kol ová na téma
Odraz napoleonských válek v lidové písni.

lenové eskoslovenské napoleonské spole nosti Brno zaji ovali
17.listopadu pietní akt u Spáleného mlýna, po ádaný obcí Uh ice.

V ji íkovické orlovn  se 18.listopadu uskute nil komponovaný program
o pr hu a následcích bitvy u Slavkova.

19.listopadu nacvi ovalo n kolik stovek voják  na poli u Tvaro né
pohyby v ích vojenských jednotek pro prosincovou rekonstrukci.

Ve stejný den se v obci Bla ovice konala vernisá  výstavy o ivot  a
díle známého sb ratele napoleonských památek a um lce Antonína
Dvo ka. Sou ástí výstavy byly nálezy ze slavkovského boji . Ve ejnosti
byla p edstavena i nová publikace s názvem „Bla ovice a bitva u Slavkova“.

Vy kovské muzeum uspo ádalo 23.listopadu p edná ku Doc.Dohnala o
Vojenském zdravotnictví v dob  napoleonských válek.

V Janá kov  divadle v Brn  se 25.listopadu uskute nila premiéra opery
Vojna a mír s mezinárodním obsazením. Ve stejný den se konala i vernisá
karikatur mnoha sv tových autor , zam ených svými díly k tomuto výro í.

26.listopadu se v Holubicích konal pochod k pomníku nad obcí, vojáci
pochodovali i v Podolí. Odpoledne odhalili v Praci u silnice na Mohylu míru
nový pomník Památník smí ení. I v Praci stejn  jako v Bla ovicích p ipomíná
tuto událost nov  vydaná publikace.

V Bohdalicích u Bu ovic se konaly 25.-26. listopadu Carské slavnosti,
v jejich  rámci byla na elní zdi bývalého zámku a nyní koly umíst na
pam tní deska, p ipomínající pobyt ruského cara Alexandra na konci
listopadu 1805 p i cest  na slavkovské boji .

V zapln ném pozo ickém kostele se 27.listopadu uskute nil koncert
cimbálové muziky Hradi an pod vedením Ji ího Pavlici, s písn mi z doby
bitvy u Slavkova.

Ve er uvedla eská televize dvouhodinový po ad Austerlitz 1805-
Slavkov 2005.

28.listopadu byla na Mohyle míru slavnostn  otev ena poslední ást
nové stálé expozice Bitva t í císa /Austerlitz 2005. Její ty i ásti mají
názvy P ed bitvou, Bitva, O bitv  a Po bitv .

28.listopadu pochodovali vojáci ve tokách a v Jihlav  tím p ipomenuli,
e pohyby vojsk a bojová st etnutí se v roce 1805 nevyhnuly ani
eskomoravské vyso in .

O den pozd ji 29.listopadu se na Mohyle míru konala konference
k projektu neboli p edstavení nového propaga ního produktu Z Brna do
Vídn  ve stopách Napoleona.
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Na slavkovském zámku se 29.listopadu uskute nila vernisá  nového
prohlídkového prostoru Virtuální bitva 1805.

Dal í konference tentokrát pod názvem Evropa 200 let po bitv  u
Slavkova se konala ve dnech 30.listopadu -1.prosince v Brn . Po ádal ji Svaz

stojník  a prapor ík  A R.
Státní filharmonie Brno p isp la k výro í 30.listopadu koncertem Bitva

í císa , který se konal v Besedním dom .
Za ali se sjí t aktivní ú astníci v historických uniformách. P ijí li

do místa ubytování ve slatinských kasárnách a v dal ích místech. Ve stejný
den a sice 30.listopadu se na vy kovském nám stí konala na nám stí ukázka
bojového st etnutí.

1.listopadu se konal pietní akt u k e, vepsaného ob tem bitvy u
Slavkova ve m stské ásti Brno-Slatina. Vojáci pochodovali a ukazovali
svoje um ní i na rousínovském nám stí.
Výro í vrcholilo. V pátek 2.prosince se konala vernisá  výstavy ve
lapanickém muzeu.

sto lapanice zárove  odhalilo pomník francouzským léka m.
Následoval pietní akt na lapanickém h bitov , pietní akt na uráni za

ítomnosti francouzské ministryn  obrany Michele Marieové a Ji íkovické
ohn  tentokrát poprvé nikoliv na uráni, ale v Ji íkovicích.

V obci K enovice pochodovali vojáci ke hromadným hrob m padlých
v bitv  a v Újezd  se konal koncert, arvátka a pr vod voják  a ob an .

la sobota 3.prosince. Na tvaro enské návsi polo ili v nec k pam tní
desce ob tem bitvy t í císa  hosté z belgického Waterloo. Mrazivé po así

edchozích dn  zachovalo sn hovou pokrývku pole, na kterém se na v í
ásti pozemku o rozloze 48 ha odehrála rekonstrukce bitvy u Slavkova

v dosud nevídaných rozm rech. Roli Napoleona sehrál americký herec Marc
Schneider. 3538 mu  a en v historických uniformách ze 23 zemí
(jednotlivci p ijeli i z USA, Nového Zélandu a Austrálie) z toho 1557 ve
spojeneckých uniformách a 1981 ve francouzských uniformách p edvedlo
zkrácenou ukázku d ní z 2.prosince p ed 200 lety.

20% ú astník  bylo z R, 15% z Ruska a N mecka,10% z Francie a
Itálie. Na stran  Francouz  bylo 1062 a na stran  spojenc  969
st elbyschopných pu ek.

Organizaci p evzali zástupci uniformovaných jednotek, sdru ených v
C.E.N.S., E.N.S., F.L.G. a A.R.M.M. 206 koní bylo impozantním dopl kem
rekonstrukce.

Mezi skoro 30000 diváky byla ada významných osobností z politické i
hospodá ské sféry. Nelze vyjmenovat v echny. Tedy alespo  p edseda senátu

emysl Sobotka, ministr zahrani í Cyril Svoboda, kardinál Miroslav Vlk,
pape ský nuncius Diego Causero, ruský velvyslanec a generální konzul,
zástupci Jihomoravského kraje, Milo  Zeman, zástupci m sta Braine l´Alleud
z Belgie a dal í.
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     eská televize vysílala z rekonstrukce na T 24 p ímý p enos.
Po tem ú astník  v í bylo dle pam tník  snad jen 180.výro í bitvy u
Waterloo v ervnu 1995.

Sou ástí vzpomínkových akcí bylo 3.prosince setkání u kulatého stolu
ve Slavkov , kterého se zú astnili politici, zástupce církve a diplomatických
kruh . Na záv r setkání podepsali Slavkovskou výzvu, která vyzývá
k mírovému sou ití národ .

V ned li 4.prosince 2005 vzpomínkové akce dopoledne vyvrcholily
odhalením sochy mar ála Goleni eva – Kutuzova v K enovicích a poledním
pietním aktem na Mohyle míru, který zavr il hlavní program. Zú astnilo se
ho p es 2500 voják  a tisíce divák .

Ve stejnou ned li byla slou ena i m e v kostele sv.Bartolom je
v Dlouhé Lou ce. P ipomenula ran né vojáky z bitvy u Slavkova, kte í
zem eli ve zdej ím zámku a mají zde od roku 1896 pomník.

Ve er se konal je  pietní akt u pomníku z roku 1901 ve Vala ském
Mezi í. P ipomenul asi 1300 zde poh bených voják  z bitvy u Slavkova,
zem elých ve zdej í vojenské nemocnici.

V rámci Projektu Austerlitz byl vydán nový sborník Bitva u Slavkova a
válka roku 1805.

28.prosince byl za ú asti voják  v historických uniformách na
újezdském h bitov  poh ben známý zakladatel tradic na slavkovském boji ti
Old ich Rube . Tehdy jsme se také dozv li o tom, e 27. prosince zem el
ve v ku nedo itých 68 let ing.Vladimír Ustohal CSc., len Vlastiv dného
krou ku ve lapanicích a autor mnoha knih a publikací nejen s napoleonskou
tematikou.

Ani on se bohu el jako dal í nedo il ocen ní. To proto, e v tomto roce
nebyl napln n slib hejtmana JMK ing.Stanislava Juránka z jednání se správní
radou o.p.s. Mohyla míru Austerlitz  ze záv ru roku 2004 o tom, e ocení
obcemi a m sty slavkovského boji  navr ené pr kopníky tradic slavkovské
bitvy.

Vstupujeme do dal ího století výro í bitvy u Slavkova. Jsou stanoveny
termíny vzpomínkových akcí na dal ích p t let:

1.-3.12.2006, 30.11. - 2.12.2007, 28.-30.11.2008,
27. - 29.11.2009, 3. - 5.12.2010.

Franti ek Kopecký
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Základní kola

Do nového roku 2006 p ejeme v em tená m Zpravodaje hodn  zdraví,
stí, pohody a dobré nálady. Také d kujeme za v echny typy sponzorství

na í kole a rodi m na ich  za dobrou spolupráci i za p ípravu
skv lých mimo kolních akcí pro d ti

.
Plán aktivit na nejbli í období:

11.1. T ídní sch zky v 16:30 hodin
16.1. Bruslení na ledové plo e u Olympie. 11:00 – 12:00 hodin
18.1. Kouzelné divadlo v 10:00 hodin ve kole

 23.-30.1. Sb r starého papíru ve kolním dvo e
25.1. Zápis do 1.ro níku pro rok 2006/2007 v 14:00 hodin
31.1. P edání vysv ení za 1.pololetí. Zkrácené vyu ování do 11:40

h.
3.2. Jednodenní pololetní prázdniny

 6.-10.2. Jarní prázdniny
24.2. Výchovný koncert v 10:00 hodin ve kole

áci, kte í se rozhodnou studovat osmiletá gymnázia, odevzdají
ihlá ky do konce m síce února.

Informace o kole dále získáte i na webových stránkách www.zstvarozna.cz.

Mgr.V ra Floriánová

Mate ská kola

Úvodem mého p ísp vku bych cht la ka dému pop át v e nejlep í,
hodn  zdraví a pracovních úsp ch  v roce 2006. Mou povinností je
pod kovat panu Re kovi za finan ní dar, díky n mu  jsme mohly koupit
minigymnastickou sestavu do t ídy a panu Kota kovi, který nám poskytl
finan ní dar na postupné obm ování nábytku. Samoz ejm  d kuji na emu
obecnímu ú adu za to, e máme v mate ské kole p íjemné a hlavn  estetické
prost edí, v n  d ti velmi rády pobývají. T í m , e je je  spousta lidí,
kterým zále í na d tech a jsou tu pro n .

Na po átku kalendá ního roku nás eká hodn  kulturních a sportovních
akcí. V pr hu m síce ledna a února budeme pravideln  ka dý týden jezdit
na bruslení do Olympie. Mohou s námi jezdit v ichni, kdo cht jí v novat
hodinku týdn  bruslení a tím udr ovat svoji kondici. 17. ledna pojedeme do
Divadla Bolka Polívky na pohádku „ ert v vagr“ a

http://www.zstvarozna.cz.
http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


23

 den následující zhlédneme v Z  kouzelníka a jeho arování. V íme, e
to bude po Vánocích velmi p íjemné zpest ení. 2. února za námi p ijede
ma áskové divadlo s pohádkou “Loupe nickou“. Bude to pohádka plná
veselých písni ek a dovád ní.

21. února se uskute ní v na í mate ské kole d tský ma karní bál, na
který jste srde  zváni. Tento bál za íná v 15:30. Doufáme, e se v echny
aktivity budou d tem líbit a my ji  s radostí p ipravujeme dal í, proto e
rozzá ená d tská o ka jsou pro nás tou nejv í odm nou.

Yvona Hrbá ková

Jak se vedlo tvaro enským dobrovolným
hasi m v lo ském roce

Op t se scházíme, tentokrát na za átku nového roku 2006, abychom
vyhodnotili na i innost za uplynulé období, jak na poli hasi ském, tak i
kulturním.

Ke konci roku 2005 nás bylo celkem 74 len  i s d tmi
 V k 6-15 16-18 19-26 27 a vý e celkem
---------------------------------------------------------------------------------
 Mu i 14  – 2 38 54

eny 10 2 6 2 20
---------------------------------------------------------------------------------
 Celkem 24 2 8 40 74

V roce 2005 do na eho sboru vstoupily t i eny: Michaela Pej ilová,
Marie Ry avá a Iveta Ondrá ková. Jejich hlavní náplní je práce s d tmi –
malými hasi i.

K lenské základn  je je  nutno p ipomenout, e mu ská ást ve v ku
16-26 nám velmi stagnuje. Místo abychom m li mladé nástupce, tak nám v
tomto období lidé odcházejí.

Na minulé valné hromad , která byla 12.12.2004, ukon ilo lenství 5 a v
minulém roce jeden len. D vodem byla snad na e neochota naslouchat
jiným názor m.

Represe
V roce 2005 vyjí la na e jednotka k  událostem:
8x to byl po ár na k.ú. obce Tvaro ná, z toho to byl jednou po ár
singulárního lesa a ostatní byly po áry trávy a slámy na polích se
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zanedbatelnou kodou,
1x po ár trávy na k.ú. Ji íkovice – neudr ovaná plocha budoucího
obchodního centra
1x po ár lesa na k.ú. Vin. umic
1x povode  Podolí

Ostatní innost
15. ledna se konal hasi ský v ne ek. Hrála nám neznámá kapela s

názvem Medium, která m la velký ohlas hlavn  u mlad ích náv vník . Ti
star í, usedlej í, by si ale rad ji zatan ili klasickou polku s val íkem.

22. ledna byla výro ní valná hromada okrsku Pozo ice na sokolovn  ve
Vin. umicích.

Ostatky byly ji  5.  února.  Po d din  chodilo asi  15 masek,  nejmén  za
celou krátkou historii. Tentokrát jsme ur ili trasu obch zky tak, aby
frekventované ulice pr vod pro el co nejd íve. A tak se stalo, e se n kam

lo oproti zvyklostem a  za tmy. Ve er v sále si p i dechovce Sivické
kapely zatan ilo asi 100 náv vník .

19. b ezna se konala okresní konference Sdru ení hasi ech, Moravy
a Slezska. Na této konferenci se volil nový výbor okresního sdru ení. Z na í
organizace tam máme zastoupení: nám stkem starosty je Ji í Bajer, okresním
vedoucím mláde e je Petr Pej il.

Na innost byl bohatý m síc duben. V obci prob hla sbírka pro diecézní
Charitu, darované v ci byly uskladn ny v na í zbrojnici a 2. dubna se tato
sbírka odvá ela. Je  ten den nave er se jelo do viného sklepa do Bo etic.

30. dubna se na d din  uskute nilo jedno z kol sout e mladých hasi .
Do na í obce se sjeli závodníci z celého okresu Brno-venkov. A  230
sout ících d tí, dosp lácký doprovod a hasi ská auta zaplnila na i velkou
náves.

Po sout i ve er jsme se v ichni cht li tradi  sejít za zbrojnicí a upálit
arod jnice, proto e byla poslední dubnová noc. Ale nebyl zájem. Hudební

trio ve slo ení Lichka, astný, Dan k hrálo jen pro hrstku lidí.
Je pot eba zmínit se o vedoucích. O ná  hasi ský pot r se ob tav  starají

odborn kolení vedoucí: Petr Pej il, Zbyn k Machanec, ofie Ondrá ková,
Marie Neu ilová a Marie Ry avá.

Chci jménem výboru SDH t mto vedoucím pod kovat za jejich úsilí,
proto e práce  s d tmi je velmi zodpov dná práce a náro ná na as.

V kv tnu má svátek patron hasi  sv. Florián. Jeho svátek jsme uctili 8.
kv tna tak, jak to d láme se v emi hasi i na í farnosti od nepam ti – na m i
svaté v uniformách p ed hlavním oltá em.
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Druhý den, 9. kv tna, jsme stáli v kostele op t, tentokrát u rakve…To
jsme se ale lou ili s hasi em, dlouholetým strojníkem, s br. Franti kem

írem.

erven je pro ná  sbor zat kávající zkou kou. 5. ervna po ádáme ji
14. ro ník sout e O putovní pohár obecního zastupitelstva. Letos zde bylo
12 dru stev, z toho jedno enské z Brna – Jundrova. První místo ji  po

kolikáté za sebou vyhráli hasi i ze ab ic, na e “A” bylo druhé a “B”
tvrté.

íprava této sout e byla dramatická, nebo  dv  hodiny p ed zahájením
se porouchala elektronická asomíra. Ale vysoký standard na í sout e
zachránil tandem Neu il Leo – Neu il Marek, kterým se poda ilo asomíru
alespo  provizorn  opravit. M li jsme veliké stí, nebo  za posledním
sout ním dru stvem se m ící systém totáln  zhroutil.

Hasi ské hody byly 18. ervna a kone  na n  nepr elo, a bylo teplo i v
noci. 13 pár  krojované chasy a drobotiny pro lo d dinou a pozvalo v echny
na cvi  u kulturního domu Kosmák. Do pochodu a potom k tanci hrála
pro nás nová a neznámá Sokolka ze akvic.
26. ervna se se ly pro nás dv  akce:

Záv re né kolo Ligy mlád e v idlochovicích. Tvaro nou u
reperezentují jen mlad í áci. V celkovém po adí za ro ník 2004/2005 se
umíst ují na 6. míst  z celkových 12 dru stev.

Místní sout  v Pozo icích – zde z devíti dru stev dosp lák  obsadila
Tvaro ná 4. místo.

ervenec a srpen nebyly m síce odpo inku. Ve dnech 2. a 3. ervence se
konal v Klatovech celorepublikový sjezd SH MS, zú astnil se ho mimo jiné
i br. Ji í Bajer .

5. ervence p t na ich len  organizovalo pro klienty Ústavu sociální
pé e ve St elicích hasi ské odpoledne. Spolupracovali jsme s podnikovými
hasi i firmy epro St elice, kte í tam p ijeli s moderní technikou.

8. ervence po ádáme tane ní zábavu. Hraje hudební skupina Medium,
která se osv ila ji  na plese.Ten samý den ve er se v televizi na programu

T1 vysílá po ad Neváhej a to !
V tomto p ípad  neváhala ofie Ondrá ková a do tohoto po adu

ihlásila záb ry z ostatk  v roce 2002.
15. ervence se konal poh eb br. Rudolfa Pavlovce. est mu vzdalo 20

uniformovaných hasi .
Ve dnech 12.-14. srpna se v na í obci konaly Napoleonské dny. Ná

sbor dobrovolných hasi  byl po ádán, aby  po uvedené dny zajistil po ární
bezpe nost. Postavili jsme pro v echny t i dny t lennou asisten ní hlídku s
technikou Avia-F. Navíc v sobotu 10 hasi  vykonávalo po adatelskou
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  slu bu na bitevním poli pod Kope kem. Na sobotní vojenské ukázky
jsme pozvali 9 klient  z ÚSP St elice. Doprovázeli jsme je p i prohlídce
obce, Kope ka a odpolední p est elce na bitevním poli.

Koncem m síce zá í jsme hlavní organizáto i fotbalového turnaje v malé
kopané. Prostory poskytla TJ Sokol Tvaro ná, ceny daruje Obec Tvaro ná.
Ze sedmi mu stev vyhrávají na i hasi i. Je vid t, e fotbal nám jde.

síc íjen zahajujeme sb rem elezného rotu. Tentokrát se o
nezávid níhodnou práci pod lilo 11 hasi . Po d din  se nasbíralo 8,2 tuny
eleza a do na í pokladny se ulo ilo 22 550K .

Jedna z významných akcí se udála 21.-23. íjna. Do Chorvatska jsme
vyslali sout ní dru stvo ve slo ení Zbyn k Machanec, Ji í merda, Milan
Kr ek a Dole al Vlastimil. V Medulinu se ú astnili 3. mezinárodní sout e
hasi ských dru stev s terénními vozidly.

V m síci listopadu jsme v ichni odpo ívali, proto e se nejen na na i
obec, ale i na nás valila akce celoevropského významu. 2. a  4. prosince byla
Tvaro ná st edem Evropy. Obec Tvaro ná byla jedním ze spolupo adatel
vzpomínkových akcí ke 200. výro í bitvy u Slavkova. Tím pádem také
zodpovídala za po ární bezpe nost této události.

A SDH Tvaro ná musel zajistit po ární asistenci po v echny t i
prosincové dny. Do této mimo ádné akce bylo zapojeno 9 hasi ských aut a na
50 hasi  z Vin. umic, Kanic, Sivic, Mokré, Velatic, lapanic a samoz ejm
i z Tvaro né. Toto celé bylo kontrolováno státním po árním dozorem
Hasi ského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Zkrátka velké akce
pot ebují velká opat ení.

Zpívání u váno ního stromu ve er 23. prosince p ed obecním ú adem
iláká v dy hodn  lidí. Na popud zastupitelstva obce jsme zajistili pro

vystupující d ti horký aj a pro ostatní spoluob any sva ené víno. Finance
uvolnil obecní ú ad. Vypadá to, e se rodí nová tradice – p edváno ní setkání
v hasi ské zbrojnici.

Toto byl sumá  na í innosti za celý rok 2005. A  ka dý posoudí, zda
byl uplynulý rok pro nás úsp ný i ne. Zda jsme byli n co platní pro na i
spole nost.

Záv rem chci pod kovat jménem výboru SDH Tvaro ná v em len m i
íznivc m, kte í se b hem roku podíleli na jakékoliv innosti na eho sboru.

Pavel FILIP
jednatel SDH Tvaro ná
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Tvaro enské kvelby – pokra ování (dokon ení p )

Je konec roku 2005 a lidé se dohadují co dobrého i zlého lidstvu na í
planety p inesl. A  je tomu tak nebo onak, m li bychom spole  se zp tnou
platností pod kovat praotci echovi, který se svojí kohortou a kmenovými

íslu níky p i putování Evropou od východu zastavil a usídlil v krajin
oplývané mlékem a strdím. Svým moudrým rozhodnutím v té dob  u et il
nejen na i ale té  celé minulé generace ád ní hurikán , tajfun  a tornád,
hr zostra ných následk  zem esení a katastrofálních povodní a sucha. U
proto m l být navr en a zvít zit v anket  o Nejv ího echa.

S p íchodem nového roku bilancujeme co jsme splnili ze slib  daných
i jeho za átku. P emý líme co máme je  zaplatit, vyp ené v ci vrátit

atd. Sv j dluh v i Vám, milé tená ky a tená i Tvaro enského zpravodaje,
splácím dne ním p ísp vkem. Bude to pokra ování a dokon ení zapo até
pouti za tvaro enskými kvelby.

Na pravé stran  za ínající tvrti Gastl, sm rem od návsi je stavení .p. 6.
ív í jeho majitelé byli Alois a Franti ka Kalábovi. V pravé ásti domu

vedle n ho  je silnice do Hlinek a Za Humna, býval také kvelb. Zákazníky
byli obyvatelé blízkého okolí, p edev ím pak z Hlinek. P ed vchodem do
krámu a následn  i obecného za ízení rostla mohutná hru , ka doro
plodící dobré ovoce. Nade dve mi, jako jinde, tabule s nápisem – obchod
smí eným zbo ím.

ed vstupem do kvelbu byl ka dý náv vník p ivítán hlasem zvonku.
Ten nebyl elektrický, nýbr  kovový a byl majitelem obchodu p ipev ován
zevnit  prodejny nad vchodem do kvelbu tak, aby p i otvírání vstupních dve í
se po sebemen ím jejich doteku rozezvu el. Cinkot se rozléhal po celé
prodejn  a byl znamením, e do kvelbu n kdo vstupuje nebo z n j odchází.
Bylo to za ízení primitivní, ale pot ebné, nebo  v dobách nezam stnanosti
nízké kupní síly byly kvelby liduprázdné. Obchodníci pak odcházeli z
vyh átých sousedních kuchyní, aby po upozorn ní zvonku ve li do krámu
obslou it zákazníka. Stejn  tomu bylo i v obchod , jemu  je v nováno dne ní
moje psaní.

Také obchodnice Kalábová p icházívala do kvelbu z levé strany. Její
ch ze byla namáhavá a t ce dýchala, patrn  následkem astmatického
onemocn ní. Na prodejním pultu bylo n kolik nevysokých kulatých
sklen ných nádob a v nich r zné bonbony. ervené maliny, peprmintem
prosycené sn hové bílé pe inky, ha lerky a lesn nky dle reklamy nejlep í lék
proti ka li a chrapotu. Jako v jiných kvelbech byly i zde tvrdé bonbony,
lu titel m k ovek známé pod názvem Drops. Zatím co dosp lí m li starosti
s nákupem potravin, d cka obléhala prodejní pult s darovaným estákem
nebo pado em, který je pálil v ruce a sna ily se jej sm nit za n jaký ten mls.
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echny sladké dobroty, ko ení a dal í drobnosti balili obchodníci do
kasrnéstl . Jen pam tníci v dí, e ten libozvu ný název pat í oby ejnému

kornoutu vyrobenému z papíru.
V ka dém kvelbu byla místa, kam se zákazník p i ka dé náv

zahled l. Moje, tehdy d tské o i se zájmem p ítaly nápisy na levé stran
krámu. Byly ti ny velkými písmeny a umíst ny v p kných ráme cích.
Velký humanista a ná  nejdra í dramatik by tyto pr povídky nazval moudry
a my si n které z nich p ipomeneme.

Ná  zákazník – ná  pán! Slogan celá desetiletí láká zákazníky pro
nákup ve kerého nabízeného zbo í.

Kdo by nezatou il v dne ní dob  nakupovat zadarmo. V kvelbu u
Kaláb , a  to zní jak v pohádce, to mo né bylo. Vyzývala k tomu
zarámovaná upoutávka. Dnes za peníze – zítra zadarmo. V í hlav  se zrodil
ten reklamní trhák. Nem l dlouhé trvání a upadl v zapomenutí, stejn  jako
historka s ním související.

ed druhou sv tovou válkou a v dob  Protektorátu echy a Morava ili
ve Tvaro né Latzkovi. Bydleli v ulici Gastl v dom , v n  tráví svá

chodcovská léta man elé Látalovi. Hlava rodiny Latzk , známá svérázná
postavi ka obce a irokého okolí, byl ob anem n mecké národnosti. Také on
chodíval do nedalekého kvelbu nakupovat. Mnohokrát slabikoval nápis
svád jící k nákupu zadarmo. Dlouhý as tomu poku ení odolával. Neodolal
a p i jedné náv  krámu svou tinou prohlásil: „Dnes sa penys, sítra sa
nyc. Ja also p ijít sítra!“ Nep el druhý den do kvelbu, ani více. Byla válka a
soukmenovci li plnit své povinnosti. Do kvelbu potom chodila nakupovat
jeho dcera Rézi a p ed krámem na ni ekával její star í bratr, hluchon mý
Hanzi. Po válce se Latzkovi z Tvaro né odst hovali.

Posledním zarámovaným skvostem v prodejn  nebyla reklamní nabídka,
nýbr  prosté, ale výsti né upozorn ní zákazník m:

Zem el Úv r, zabili jej dlu níci,
 proto na dluh nedávají v itelé truchlící!

ch pár slov jsem si brzy zapamatoval, zato jejich významu jsem porozum l
o n co pozd ji, po absolvování vy ího stupn kolního vzd lání.

i náv  rodné obce se pozastavím na rozcestí za ínající ulice Gastl.
Stavení bývalého kvelbu se a  na mali kosti nezm nilo. Zmizela nav dycky
dekorace d ív ího obchodu – výv sní tabule nad hlavním vchodem,

edzahrádka s lavi kou a statná hru . V duchu si p ipomínám ty prosté
lidumilné zákazníky a hlas zvonku, který je p i vstupu do kvelbu vítá a p i
odchodu se s nimi lou í. Málem bych zapomn l na výklenek ve títové zdi
domu. Kdysi v n m stávala so ka n kterého ze sv tc , patrn  patrona cechu
nebo emesla. Nevím kdo byl oním svatým, ani kam se p kné jeho ztvárn ní
pod lo. Snad si n kdo vzpomene.

V dne ním vydání tvaro enského zpravodaje jsme se zastavili,
porozhlédli a zavzpomínali v dal ím tvaro enskénském kvelbu a mn
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nezbývá nic jiného ne  ze své hlavy, obda ené pro ídlými edinami dodat na
papír dal í vzpomínku na tvrtý poslední kvelb.

Antonín Ja ek
Motorist v koutek

V roce 2006 bude zaveden nový systém kontroly STK
Jedním z d vodu, pro  se na eských komunikacích ob as prohán jí

doslova vraky, je i pom rn  velká benevolence stanic technické kontroly
(STK), které tu a tam "odpou jí" aut m závady. Odborná, ale i laická
ve ejnost tohoto jednání má u  dost, a tak se od p tího roku u t chto stanic
po ádn  p itvrdí. Prostor pro korupci a mo nost ud lat STK bez p ítomnosti
vozu se výrazn  sní í. Zhruba od pololetí p tího roku budou v echny tyto
stanice neustále sledovány kamerami a on-line p ipojeny na centrální
po íta ový systém. Tento systém bude také p ímo propojen s policejním
systémem Matra, a tak budou moci i policisté p ímo v terénu okam it  zjistit
v jakém stavu pro lo auto danou kontrolou a zda skute ný stav odpovídá
zji nému stavu p i technické kontrole.

Tento nový systém bude spu n zku ebn  v Praze ji  v lednu, aby se
mohl odladit a aby se p ede lo p ípadným problém m v polovin  roku, a
bude systém spu n v celé republice. Dle odhad  ministerstva, ale i dal ích
motoristických organizací tento nový systém sní í mo nost ud lat
"technickou" bez p ítomnosti auta a  o 80%. Zvý ená a okam itá kontrola má
také fungovat i jako prevence p ed korup ním jednáním samotných
pracovník  STK.
Elektronické mýtné schváleno Sn movnou

Poslaneckou sn movnou pro el návrh zákona o tzv. elektronickém
mýtném. Dle jeho zn ní bude zpoplatn no v první fázi celkov  2 100
kilometr  dálnic, rychlostních silnic a silnic první t ídy. Co se týká poplatk ,
tak na dálnicích a rychlostních komunikacích bude sazba 4,05 K  za kilometr
a na silnicích první t ídy pak 1,90 K  za kilometr. V po átku zavedení budou
mýtné platit pouze vozy s hmotností nad 12 tun, pozd ji se p idají i vozy s
ni í hmotností a od roku 2012 i osobní automobily. V prvním roce provozu
pak po ítá vláda s p íjmem okolo 10 mld. K , co  je 10x více, ne  kolik
vyd lá na dálni ních známkách.

I p es zavedení t chto poplatk , se neo ekává, e z dálnic zmizí tranzitní
kamióny, a tak nelze o ekávat velký p ínos pro ostatní motoristy. T m
pom e a  zásadní roz ení sou asné silni ní sít , které se zatím zdá být v
nedohlednu, v echny klí ové dálnice budou z ejm  hotové nejd íve v roce
2020.
                                                                   Roman Dan k

                                            redaktor www.autorevue.cz
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Jubilanti leden – únor 2006

85 let            Jaro  Karel

75 let            emorová Helena
                     K ová Libu e

70 let            Buchta Tomá

60 let            Gale Miloslav
                     Blaháková Marie
                     Dole al Miloslav
                     Kotlán Josef

50 let            Kuklínková Jana
                     Svobodová Jarmila
                     Rumpík Zden k
                     Kalu a Ladislav ing.
                     Kr ková Milada

em jubilant m blahop ejeme!

Fotografie v tomto ísle ing.Vilém imek

Tvaro enský zpravodaj, vydává Obec Tvaro ná, vychází 1x za dva m síce,

Datum vydání 17. 1. 2006, eviden ní íslo : MK R E 10094, I O: 00282731
kontakt - tel.: 544 226 101 , e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
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